
Editorial 

A publicação do nonu volume de Temm' em Psicologia da S8P, referente ao ano 2001, 

expressa mais uma ctapa dos esforços da Sociedadt: Brasiho'ira d", Psicologia. implementados 
desde a Pllblicação do volume 6 (ano 1998), para a atualizaçao e regulariLação deste periódico 
demitico. Tal mela se faz necessária para sua indexação em hases de dados nacionais e 
internacionais, o que conferira maior ç;rculação da produção acadêmico-científica nele 
publicada. As sérias dificuldades financeiras e falta de infra-estrutura c rCWTSOS (materiais e 

humanos) estão cntre os principais motivos para os atrasos m:orridus na publil,:l1çãu e 

distribuição deste periódico. 
Temas em P~'icolugia da SBP engloba três números, os quais vêm sendo publicados 

simultaneamente. Entretanto visando agili7..ar o alcance da meta de atualiz.ação, neste nono 
volume estamos publicando cada número separadamente, de acordo com o fluxo de recebimento 

dos pareceres dos dois consultores cxtenlOS c vcrsao rcfonl1ulada pclo(s) autor(cs), quando 
necessária 

Embora estejamos nos aproximando da meta final, temos que garantir, no ano de 2003, a 

publicação dos dois Ol.ltros números do nono volume e três nllmeros do voll.lme 10 (ano 2002), 
cUJos manuscritos submt:tidos já se encontram em avaliação çega por pares, Os volumes 9 c 10 
contêm artigos referentes a trabalhos cientificos apresentados na XXX e XXXI Reunião Anual 
de Psicnlogia, realizadas cm 2000 c 2001 , respectivamente. Ademais, o ideal seria a publicação, 

também em 2003, dos três números do volume 11, que será composto por artigos oriundos da 
XXXII Reunião Anual de Psicologia, realizada em 2002, Para tanto, é fundamental o suporte 
financeiro e infra-estrutura, o que permitirá vitória na "corrida contra o tempo" para a 
atualização e regularização deste periódico 

Agradecemos a valiosa contribuição de l000S que vêm colaborando com a Comissão 
Editorial para a atualização do periódico Temas em P.~ic()l()gi(l du SBP 
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